
KAROLINA BEVLLN 

T rauLB'dta uczciwego człowieka 
Robert Bolt: 0 0to jest głowa zdrajcy". Przekład Janiny Karczmarewicz·Fe· 
dorowskiej i · Marii Wi słowskiej, 'l'eatr Narodowy. Reżys. Wanda Laskowska. 
Scenogr. An~j Sadowski, · _: 

„ RAGEDIĄ uczciwego czlowieika główny nacisk ~~adzie jedI?-ak na pro-

1 
nazwać można , tę angielską kr<>- blem ~oralny. N~ ukazan1_e uczc;we
nikq ' hlstOiI'yczną ; której l:>ohate- go, ~w.1ernego s\l:'e~ prawd.zie ezlow~e-

-:- rell) i mę~zenniki_em w imię nie · ~,; cora~ ~z1eJ oplątywanego .;ie-
,. · złońm•}--ti~zei & eś ci-..-;}est~ T-0.masz.. Qą ~g.l!:.,h„_!,!?.~i1_ . 

•Mor e, przez wieki słynący w Polsce Reżyser Wanda Lukowskii""w-Peł--.'!!:I.=· -. ~-
~pool imieniem Morusa jako autor ni uszanowaf&"-.'ksz lalt, jakL dramato
) „utopjl" , piętnującej krzywdy spo- .wi nadał' autQ>F. Zgodnie z jego inten
• łFczne. CzłO\lviek, którego, jak_ to cją jes teśmY- -- w pierwsze~ części 
~przypomina prof. Sinko ., (w inter es.u- świadkami powolnego (może chwila
) jącym arty kulę w programie ' .tea- mi -nawet z.by t powolnego) motania 
• tralnym), Kautsky uzna ł za „pierw- sieci intryg wokół postaci Mora, w 
· s~egQ nowożytnego socjalistę" , a któ dr ugiej . zaś czę§~: znacznie ha rdzi~ 
rego kośdól katolicki w .1935 roku ka- o.żywionej dr<!matycznie, wzrositu na-
nonizował. pięcia. · .~ 

Robert Bolt, jeden ze ·' .;spólczes- Mocną stroną . przedstawienia jes·t 
nych au torów dramatycznych mło- szereg znako m1c1e zagranych ról. 
df!g-0 pokolenia an gielskich pisarzy Nad całym spektaklem górow·ala 
ukazał w śwej sztuce poś tać Toma- kr eacja Wła.dysła.wa. Kra.snow'ieckie
sz.a Mora jako żywego, z krwi i ko- go, któq pos}a_ć '.f omasza _M<;>ra zali- . 
ści człowieka, kochającego życie , żo- czy ruE'.wątpl~wie do . naJWiększ_ych 
nĘ , córkę, książki , ale n.a.de wszyst- swych os1ągn~ęc artystycznych. Sc1ąg
ko · kochającego prawdę. Dosłowny n~ł !>n · history~nego bohatera ·na 
przekład tytułu sztuki ,A man for z1.em1ę , pozbawił go patosu, ·t>krasil 
l:lll seasons" brzmiący ,;Człowiek na urokiem osobis t>:m i ~prawił , ż.e widz 
wszystkie pory· roku" jest też po tro- o<i .Początku CZUJe s1ę zaangażowany 
sz~ al~goryczną charakterystyką Mo- w Jego sprawę. 
ra, k tóry ~ każ~ej • sytuacji potrafi Wanda liu~zycka pokazała AlitjEt 
zachowa~. mezal:~nosć s~c~ pogl~ More jako iwykłą przeciętną ŻQil~, 
??~ .. i J11enarus1:.alność sneJ osob,,, dla której wi~k!!ze znaczenie ma spo
~osci.; ~ kój rodziny, niż wielkie cele jej mal-

Autor w sztuce swej ukazującej z żonka. Z prostotą i wdziękiem uka-
historyczną wiernością wypadki i za ła postać Małgorzaty, córki Mora 
w.prowadzającej obok głównego bo- Bai:bara Horawianka, 
hatera szereg post.aci his torycznych, I Prócz Mora przesuwa się prze« 
______ !. _ _ _ .-. _ ,.: _ _ _ oczyma widzów szereg postaci, a każ
~~~~~ d<1 .z ni ch na swój sposób ukazana 

jest z wiernością portretów hi s-to
r yq:nych i z pięknym ukazaniem 
ceeh inpywidualnych, zbliżających 
ich do d3i.siiejs zego widza. lnt e·re.ru
jacym Ryszardem Richem, sprężyną 

~
. ·n t vg ' · t Wie6czvs~aw 

ą ._,.it~.Z po
Vv e>.gą i u y 11 ą - O:;., Mora 
:\udr~ej Szala0wski. bardzo frafn:Ym 
fomasz~m Crom wP. llem dą żącym do 
zguby Mo,ra-• byl Mieczysław Milecki. 
e :-oczystym ambasadorem hiszpań
s!d m Zdzisław · Mrożewski. Młodego 
Ropera, zięda Mora grał swobodnie 
Jan Za.rdec1d. świetnie ·narysował 
sylwetkę rozw!ązlego król.a Henrika 
V I Il Igor Smiałowski. ; 

Oddzi,elne slÓwa tiZAanfa~należą ~ię 
.fanowi Kobuszewskiemu. który : w 
rdi O?naczonej przez autora jako 
Zwykły Człowi ek był jednoeześhie 
krmf~ansjerem i . komentatorem ../vy
rrnd kow oraz odtwórcą aż paru ról 
w sztuce (ochmistrz Mora, przewbź
nik po . Tamizie, - <iozorea więzienia). 

W. programie redagowanym pr~ez 
Halmę Zakrzewską s.łusznie wprowa
dzono wyjątki z dziel, rr(ówi.ących o 
walce o własne „ja" (Platona i tta
rru~a) oraz obracające si ę wokół po
ruszanych w sztuce problemów ·tr,ag
rr~~n~ z p~sm prof . . Tadeusza J(otar-
bmsk1ego. - ~. u • 

• f>tzekładu nie'latwego :ttialo.gg ~-
kooa;nego pi-z.ez J. Ka.rcunarewtm-Fe
dorowską i Ma.rię Wisło-wską . słucha 
<: ie znakomicie, ~ ..,.· ~ 

Andrzej ~adow~kl. w. ~ekor~~i~-~h 
s\vych połozył naJw1ększy nacisk :na 
•eh funkcjonalność, nie za,porhinaJ~c 
ie<lnak o. ponurym c nastroju, · ifanują-
cym w tej tra.gicznej sztuce. -


